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Indsivning til private kloakker og fejlkoblede tagflader og 
gårdspladser 

Baggrund 

Gribskov Kommune og Gribvand Spildevand A/S har i den kommende spildevandsplan, der træder 
i kraft 1. januar 2018 skrevet om reglerne der gælder for indsivning af grund- og drænvand og 
afledning af vand fra fejlkoblede tagflader og gårdspladser til det offentlige forsyningsnet. 

I nedsivning af grund- og drænvand vil altid ske kloakker og brønde, men spildevandsplanen 
definere det kritisk niveau for indsivning. 

Ved indsivning i kloakledninger på privat grund der overstiger det det kritiske niveau, kan det være, 
at ejendommens stikledningsforsikring dækker en del af omkostningerne forbundet ved tætne 
ledningen og minimere indsivningen 

Det er derfor vigtigt at du som ejer gemmer dokumentation f.eks. foto eller video af årsagen til 
indsivningen, f.eks. et pludseligt opstået ledningsbrud. I forhold til fejlkoblede tagflader og 
gårdspladser eller andre befæstede arealer der ikke må afledes til kloakken, er der ikke nogen 
bagatelgrænse.. Alle fejlkoblede områder skal frakobles.  

 

Fra spildevandsplanen 2018 

8.9 Uvedkommende vand og ulovligt tilsluttet regnvand 
 
Regnvand 
Regnvand der tilsluttes kloak, som ikke er beregnet for regnvand, eller regnvand fra ubebyggede arealer der 
ledes til kloakker er ulovligt. Som regel er det kloakforsyningen, der tager den første kontakt til grundejer 
eller vejejer, fordi det i praksis er kloakforsyningen der konstaterer den ulovlige tilslutning. 
Kloakforsyningen orienterer kommunen, som følger op med varsel om påbud og påbud om at frakoble den 
ulovlige tilslutning. 
 
Dræn 
Dræn fra marker mv. kan være tilsluttet kloaksystemet. Typisk er drænene blevet tilsluttet, da kloakeringen 
blev lavet. Dræn der er tilsluttet spildevandsførende ledninger, bliver koblet af i takt med at de konstateres, 
og baggrunden for tilslutningen afdækkes. Tilslutninger kan være lovlige eller ulovlige, afhængig af 
baggrunden for tilslutningen, det er derfor vigtigt at afdække forholdene, fordi det i sidste ende placerer 
ansvaret for at få drænet afkoblet. 
Dræn der er tilsluttet regnvandskloakker nedprioriteres i forhold til dræn der er tilsluttet spildevandsførende 
kloakker. Dræn der er tilsluttet regnvandskloakker vil dog på sigt også blive afkoblet. 
 
Indsivning 
Alle kloakker modtager i et vist omfang grundvand der siver ind via utætheder. Grundvand der siver ind i 
kloakken accepteres i et vist omfang i en erkendelse af at et kloaksystem aldrig er helt tæt. Dette gælder 
også den private del af kloakken. 
 
Når indsivningen i et kloaksystem overstiger et vist niveau, betegnes det dog som uvedkommende vand i 
forhold til kloaksystemets funktion. Kloakforsyningen har fastsat en målsætning om, at indsivningen af 
grundvand i det samlede kloaksystem på sigt skal nedbringes til et niveau, der svarer til vandforbruget. I dag 
er indsivningen ca. dobbelt så stor som vandforbruget, dog med store variationer fra opland til opland. 
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I investeringsplanen for kloakforsyningen er der afsat midler til opsporing af og tiltag mod uvedkommende 
vand. 
 
Uacceptabel indsivning fra privat ejendom defineres at være til stede, hvis man ved TV-inspektion i skel, 
sporstofmåling eller ved visuel inspektion i skelbrønd, konstaterer synligt løb af vand uden at der forbruges 
vand i ejendommen." 


